
Amendement 2020 - 29

Amendement Herhuisvesting Rowdies – onderzoek meer locaties

Inhoud van het amendement

1. Voorstel

U wordt voorgesteld:

a. in het raadsbesluit beslispunt 2 dat luidt:

‘2. De locatie Zuid aan te wijzen als locatie waar de Rowdies gevestigd worden.’

Te vervangen door:

‘2. Naast de locatie Zuid ook de locatie Zuid-Zuid aan te wijzen als onderzoekslocatie waar de 

Rowdies gevestigd kunnen worden. Na onder meer overleg met belanghebbende omwonenden, 

de Ridderkerk Rowdies en de tennisvereniging kan het college een definitieve keuze maken 

tussen beide locaties.’

2. Aanleiding

Het voorstel om de locatie Zuid aan te wijzen als locatie waar de Rowdies gevestigd worden. De 

mogelijkheid wordt geboden na onderzoek toch nog te kiezen voor de locatie Zuid-Zuid.

3. Aspecten

De portefeuillehouder heeft in de commissie Samen Leven op 25 november 2020 aangegeven dat 

de locatiekeuze onderdeel uitmaakt van de verdere ontwerpfase voor de herhuisvesting van de 

Ridderkerk Rowdies. Zoals het raadsvoorstel nu is opgesteld, kan alleen de locatie Zuid worden 

gebruikt in de verdere ontwerpfase. Met dit amendement willen we ook de optie Zuid-Zuid laten 

onderzoeken en de mogelijkheid bieden dat de keus daarop kan vallen. Door dit amendement 

treedt geen vertraging op ten opzichte van de huidige planning.

4. Aanpak/Uitvoering

Na aanname van dit amendement worden de opties Zuid en Zuid-Zuid in de verdere ontwerpfase 

meegenomen en wordt een definitieve keus gemaakt.



5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

N.v.t.

De raadsleden,

Ilse Verdiesen, VVD Jeroen Rijsdijk, PvdA

Ton Overheid, CDA

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 213007

Behandeld in de raadsvergadering van 10 december 2020

Samenvatting

De raad wordt voorgesteld naast de locatie Zuid ook de locatie Zuid-Zuid aan te wijzen als 

onderzoekslocatie waar de Rowdies gevestigd kunnen worden. Na onder meer overleg met 

belanghebbende omwonenden, de Ridderkerk Rowdies en de tennisvereniging kan het college 

een definitieve keus maken tussen beide locaties.

Uitslag stemming

Het amendement is aangenomen.

Stemverhouding

Voor: 18 (VVD, PvdA, CDA, Echt voor Ridderkerk, Partij 18PLUS, SGP, ChristenUnie)

Tegen: 3 (Leefbaar Ridderkerk)
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